Rok szkolny
2015 - 2016

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16
1 września 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół w Lisewie rozpoczęli kolejny rok
szkolny. Tradycyjnie pierwsze powakacyjne spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta Msza
Święta w miejscowej kaplicy. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami udali się do szkoły.
Na inauguracji nowego roku szkolnego 2015/2016 oprócz uczniów, grona pedagogicznego,
dyrekcji szkoły obecni byli również rodzice, dziadkowie, oraz zaproszeni goście
przedstawiciele gminy Płońsk: p. A. Jarosławski i p. P. Koperski.

Głos zabrał dyrektor szkoły – p. Marek Mioduszewski i powitał wszystkich serdecznie.
Pan dyrektor życzył uczniom wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy
i umiejętności.

Po wystąpieniu p. dyrektora słowa do uczniów i nauczycieli oraz rodziców skierował
wójt Gminy Płońsk p. Aleksander Jarosławski. Życzył wszystkim uczniom radości,
nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci.

Dożynki gminne 2015

Prawdziwe tłumy ściągnęły do Lisewa 13 września na tegoroczne, dziesiąte już,
dożynki gminy Płońsk. Jubileuszowe dożynki, zgodnie z tradycją, rozpoczęła msza odprawiona
w kaplicy w Lisewie, przewodniczył jej proboszcz parafii św. Ludwika w Jońcu ks.
Włodzimierz Czarnomski, a eucharystię uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Jońcu.
Melodie grane przez muzyków towarzyszyły uczestnikom uroczystości również podczas
korowodu dożynkowego na teren Zespołu Szkół w Lisewie, gdzie odbyła się dalsza część
uroczystości.

W barwnym korowodzie podążały delegacje wieńców (m.in. lokalnych samorządów,
sołectw, OSP i szkół) na czele ze starostami Hanną i Januszem Kantorowskimi z Poczernina,
którzy chleb wypieczony z mąki z tegorocznych zbiorów przekazali na ręce gospodarza
dożynek - wójta gminy Płońsk Aleksandra Jarosławskiego. Razem z uczniami ze szkoły
w Lisewie podzielili się bochenkami z uczestnikami imprezy.

Wójt gminy Płońsk złożył też rolnikom serdeczne podziękowania za trud podczas żniw
i całoroczną pracę. Podkreślał, że w wieńcu dożynkowym kryje się nie tylko radość, ale
i wdzięczność za plony. A w tym roku jest ich znacznie mniej, co jest skutkiem długotrwałej
suszy.

Wiele wyrazów wdzięczności rolnicy usłyszeli też od licznie zaproszonych gości, m.in.
starosty Andrzeja Stolpy, dyrektora MODR w Warszawie Andrzeja Kamasy

i wiceprzewodniczącej sejmiku województwa mazowieckiego Wiesławy Krawczyk. Dożynki
były też okazją, by uhonorować zasłużonych, np. dla branży rolniczej.

Na scenie swoje pięć minut mieli również uczniowie Zespołu Szkół w Lisewie, którzy
zaprezentowali specjalny, tematyczny program artystyczny z piosenkami i skeczem,
przygotowany przez prowadzących uroczystości dożynkowe - Marzenę Kunicką i Grzegorza
Grąbczewskiego oraz Monikę Wrońską - Nowicką.

Przed mieszkańcami gminy i okolic wystąpiły też inne grupy - zespoły Wiecznie
Młodzi i Jocker. Liczne tłumy zgromadzili przed publicznością zespół Enej oraz - pochodzący
z gminy Sochocin - MIG. Widowiskowo wypadł spektakl laserowo-multimedialny.

Przez całą imprezę na uczestników czekały też liczne stoiska wystawców, m.in. branży
rolniczej, bankowej, leśnictwa, szkolnictwa, samorządów.

Bawili się w Happy Parku i w ZOO
Dnia 19 września 2015 r. uczniowie klas I - III uczestniczyli w wycieczce do Płocka.
"Odwiedziliśmy" zwierzęta w ZOO oraz bawiliśmy się w Happy Park w Stróżewku.

Wycieczka do Warszawy – 8.10.2015 r.
8 października uczniowie klas IV – VI SP i I –III GIM. udali się pod opieką nauczycieli: Joanny
Zielińskiej, Krystyny Kowalik, Teresy Sokołowskiej, Doroty Dołęgowskiej, Moniki Wrońskiej –
Nowickiej, Grzegorza Grąbczewskiego, Anety Kosewskiej, Anny Ziółek oraz Niny Kassan – Czekaj na
wycieczkę do Warszawy, na spotkanie z historią. W programie było zwiedzanie Muzeum
Niepodległości oraz Cmentarza Powązkowskiego.
Uczniowie rozpoczęli swoją wycieczkę od spaceru po Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Jest to szczególne miejsce, upamiętniające bohaterów i obrońców naszej Ojczyzny. W pierwszej
kolejności cała grupa udała się pod Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, gdzie złożono kwiaty
i zapalono znicz.

Następnie uczniowie przeszli do kwater powstańczych, w których znajduje się kwatera
Harcerskiego Batalionu Armii Krajowej „Zośka”. W większości są tu groby harcerzy – Szarych
Szeregów i Batalionu „Zośka”. Cechą charakterystyczną kwatery są ustawione na grobach białe krzyże
brzozowe. Wśród szeregu grobów są mogiły bohaterów Kamieni na szaniec – Jana Bytnara „Rudego”,
Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, Macieja Dawidowskiego„Alka”. Jest także grób Aleksandra
Kamińskiego – autora tej książki.

Nieopodal kwatery Baonu „Zośka” pośród grobów cywilnych znajduje się grób poety –
powstańca Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Wędrując po Powązkach Wojskowych uczniowie jakby przemieszczali się w czasie. Od mogił
powstańczych zmierzali w kierunku kwater bohaterów Września 1939 roku, obrońców Ojczyzny z 1920
roku, uczestników powstań śląskich 1919 – 1921, ofiar Katynia 1940 roku.

Z Cmentarza Wojskowego grupa przeniosła się
na Stare Powązki – zabytkową nekropolię Warszawy
uznaną w 2014 roku za pomnik historii. Wśród około 1
miliona osób pochowanych, jest bardzo wielu znanych i
zasłużonych Polaków i Polek, w tym żołnierze powstań
narodowych, działacze niepodległościowi, wybitni
pisarze, poeci, uczeni, artyści. Część z nich spoczęła w
założonej w 1925 roku „Alei Zasłużonych”, m.in. Maria
Dąbrowska, Ignacy Mościcki, Mieczysława Ćwiklińska,
Jan Kiepura, Stefan Starzyński, Leopold Staff, Stefan
Jaracz, Maria Rodziewiczówna, Władysław Reymont,
Żwirko i Wigura.

Po zwiedzeniu cmentarzy powązkowskich uczniowie udali się do Muzeum Niepodległości,
gdzie zwiedzili wystawę „Z Orłem Białym przez wieki”. Symbol władców, państwa i narodu.

Droga powrotna z muzeum prowadziła przez ulicę Długą obok miejsca, gdzie 26 marca
1943 roku oddział harcerskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów przeprowadził udaną akcję
bojową (słynną Akcję pod Arsenałem), uwalniając 23 więźniów przewożonych przez gestapowców
z Alei Szucha na Pawiak. Jednym z więźniów był Jan Bytnar „Rudy”.

Święto Edukacji
W czwartek 15 października w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów
z klasy I SP. Dzieci zgodnym chórem powtarzały słowa ślubowania uczniowskiego

…Pani Wicedyrektor pasowała każdego malucha na ucznia ogromnym ołówkiem…

…następnie każdy potwierdzał słowa przysięgi uczniowskiej odciskiem palca na swoim
nazwisku.

Klasa I
1. Borowski Filip
2. Cichocki Krystian
3. Cymmer Marta
4. Dobiasz Jakub
5. Figurska Natalia
6. Gniazdowski Krystian
7. Gruda Maja
8. Kornatowska Amelia
9. Kornatowska Maja
10. Kowalski Hubert
11. Krakowiak Jakub
12. Krzemińska Wiktoria
13. Kucharski Kamil
14. Kurnicki Paweł
15. Mendyk Maciej
16. Pepłowski Bartosz
17. Semp Kamil
18. Tetkowska Zuzanna
19. Topczewski Sebastian
20. Żmijewska Laura
21. Żochowski Filip
Wychowawca: mgr Danuta Radziwonka

Oprócz tej uroczystości, święto Edukacji Narodowej uświetnił program rozrywkowy
pt. Jaka to melodia przygotowany przez Samorząd Uczniowski pod okiem przewodniczącej
p. Moniki Wrońskiej Nowickiej. W zabawie wzięły udział przedstawicielki grona
Pedagogicznego.

Tradycyjnie jak co roku odwiedzili szkołę przedstawiciele BS w Płońsku. Wręczyli
każdemu uczniowi kl. I książeczkę SKO z wkładem 10 zł.

Rada Rodziców obdarowała pracowników szkoły pięknym i smacznym tortem.

Bezpieczni na drodze
W piątek 16 października odwiedzili naszą szkołę policjanci z „drogówki”. Spotkanie z
dziećmi i młodzieżą miało na celu przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się pieszego
w terenie zabudowanym i poza nim oraz podróżowania rożnymi pojazdami po drogach
publicznych. Młodzież dowiedziała się także o zasadach uzyskania prawa jazdy.

Goście przywieźli ze sobą również „symulator wypadków”. Chętni mogli sami
doświadczyć skutków „zderzenia pojazdu” przy prędkości 35 km/h.

Halloween ’2015
Klasa II gimnazjum pod okiem p. Joanny Jarosławskiej Jąderko – nauczycielki
j. angielskiego zorganizowała dla uczniów małych i dużych całego naszego Zespołu Szkół
zabawę halloweenową, która odbyła się w piątek, 30 października.
Charakteryzujące halloween kolory czarny i pomarańczowy dominowały w piątek w sali
anglistycznej, w której właśnie podopiecznych p. Asi zorganizowali

straszne zabawy

i konkurs wiedzy na temat zwyczajów związanych z tą anglosaską tradycją.
Szkoła zapełniła się dziećmi przebranymi za wampiry,
swoje panie i panów.

czarownice, duchy, które straszyły

Na długiej przerwie w Sali gimnastycznej odbyła się mini dyskoteka, a tak spędzony dzień
dostarczył dzieciom i młodzieży wielu powodów do radości.

…I przyszła wolność !
Dnia 10.11.2015r. odbyła się w szkole uroczystość poświęcona 97 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Świętowanie miało formę III edycji Szkolnego Konkursu
Humanistycznego Czy znasz swoją ojczyznę?

Wzięły w nim udział trzyosobowe zespoły w składzie:
I zespół – A. Krajczyńska, A. Śladowski, K. Knyżewska
II zespół – A. Antoniak, J. Mioduszewski, D. Bilińska
III zespół – K. Figura, K. Więckowska, M. Szuper

Zwyciężyła grupa II - GRATULACJE!!

Uroczystość przygotowały: p. Aneta Kosewska i p. Marzena Kunicka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
Dzieciaki w naszym kraju są przyzwyczajone, żeby świętować 1 czerwca. Tymczasem
20 listopada też mają ku temu okazję. Powszechny Dzień Dziecka nazywany jest także Dniem
Praw Dziecka. Jest obchodzony w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r.
oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r. Choć dzieciaki swój szczególny dzień mają
1 - go czerwca, Polska jako członek Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych pragnie
propagować datę 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, by przypomnieć, że
każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa.
W naszej szkole uczniowie wszystkich klas
uczestniczyli w zajęciach
przeprowadzonych przez panią psycholog – Kasię Idzikowską, na których mieli okazję
poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Spotkanie zostało przeprowadzone w oparciu
o przygotowaną specjalnie na tę okazję prezentację multimedialną.

Na koniec spotkania wszyscy przenieśli się przed szkołę i wypuścili niebieskie balony.
Każdy balon symbolizował jedno prawo dziecka, a kolorowe niebo nad głowami
symbolizowało prawa i wartości, które zawsze i wszędzie powinny być przestrzegane.

Andrzejki’ 2015
W czwartek 26 listopada 2015 roku na sali gimnastycznej odbyła się Dyskoteka
Andrzejkowa, połączona z tradycyjnymi wróżbami.

Już o 12.30 organizator imprezy – Samorząd Uczniowski zaprosił do zabawy całą społeczność
naszej szkoły. Uczniowie kl. I – III bawili się do 13.30, pozostali do 16.30.

Zabawa bardzo podobała się wszystkim uczestnikom.

Grali w piłkę…
Tegoroczną edycję mistrzostw powiatu w halowej piłce nożnej zakończył
poniedziałkowy (30 listopada) turniej chłopców szkół podstawowych. W baboszewskiej hali
zaprezentowały się cztery drużyny: SP Baboszewo, SP 2 Płońsk, SP Lisewo i SP Goławin.
Trzecie miejsce - po wyrównanym meczu - pokonując 3:2 Goławin, wywalczyli nasi chłopcy.
Skład drużyny: od lewej na górze - B. Żochowski, B. Wielechowski, K. Figurski, A.
Krzemiński, P. Chrząszczewski, D. Rogalski, opiekun E. Żochowska, od lewej na dole – T.
Kmieć, D. Celik.

GRATULACJE !☺

Jasełka 2015
We wtorek, 22 grudnia w naszym Zespole Szkół, tradycyjnie jak co roku, odbyły się
jasełka bożonarodzeniowe.

„Smutne Święta” to tytuł przedstawienia świątecznego, w którym zaprezentowały się
dzieci z „podstawówki” i młodzież gimnazjalna. Świąteczne jasełka są bardzo popularną formą
uczniowskiej aktywności artystycznej, chętnie biorą w nich udział zarówno starsi jak
i młodsi.

Chór szkolny pod kierunkiem p. Marzeny Kunickiej przewodniczył wszystkim
śpiewom, a uczniowie szczególnie utalentowani mieli możliwość zaprezentowania swojego
talentu wokalnego w występach solowych śpiewając i grając na instrumentach.

Przedstawienie zachwyciło nie tylko rodziców, ale również nauczycieli i dyrekcję
szkoły oraz przybyłych gości z Urzędu Gminy w Płońsku. Nad całością występu czuwały panie
Beata Antoniak i Krystyna Kowalik.

Spotkanie zakończono świątecznym akcentem – wigiliami klasowymi, pod czas których
wszyscy skosztowali smakołyków przygotowanych specjalnie na tę okazję.

Wnuczęta dla Babci i Dziadka
W piątek, 22 stycznia w naszej szkole grupa dzieci z klas I – II i nauczania
przedszkolnego świętowała Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Dzieci pod kierunkiem wychowawczyń – Danuty Radziwonki, Katarzyny Nerć, Joanny
Zielińskiej, Marty Radomskiej, Agaty Karwali i Anety Drzewaszewskiej bardzo starannie
przygotowały się, chcąc zaprezentować jak najlepiej swoje umiejętności artystyczne babciom
i dziadkom.

Tego typu przedsięwzięcia są wzruszającymi momentami, służą także nawiązaniu bliższych
relacji poprzez wspólne spędzanie czasu.
Głównym celem obchodów tego wyjątkowego dnia jest wzmocnienie więzi emocjonalnej
łączącej dziecko z rodziną.
Piątkową uroczystość zakończył słodki poczęstunek.
Dzień Babci i Dzień Dziadka, choć może wydawać się wiekową tradycją, został
ustanowiony stosunkowo niedawno, bo w II połowie XX wieku. W obecnych współczesnych
czasach babcie są „instytucją” bez której nie mogłaby funkcjonować niejedna rodzina, gdyż
służą swoją nieocenioną pomocą przy wychowywaniu wnuków.

Czas zabawy w Lisewie
W sobotę, 23 stycznia 2016, nasza szkoła była gospodarzem choinki szkolnej. Imprezę
prowadzili: animatorka - Aleksandra Marcjańska i dj Błazej Kuźmiński.

Grupa dzieci i młodzieży zaprezentowała układ taneczny, wymyślony przez Wiktorię
Pepłowską z kl. I g. Wystrojem Sali zajęła się przewodnicząca Samorządu Szkolnego
i p. Grzegorz Grąbczewski. Uczestnicy zabawy choinkowej otrzymali słodki poczęstunek.

Zabawa taneczna trwała od 1600 do 2000. Wszyscy dobrze się bawili !!☺

Poczta walentynkowa
Jak co roku w naszej szkole, w okolicy święta zakochanych (w tym przypadku
16 lutego), po klasach przechodzi listonosz i rozdaje listy pełne ciepłych słów i pięknych
rysunków serc.

Odwiedza młodszych…

…i starszych,

… bo jak wiadomo na ciepłe uczucie do kogoś niezależnie od wieku jest zawsze dobry czas.

Święto wszystkich pań
– Dzień Kobiet w naszej szkole
Miłym wydarzeniem był uroczyście obchodzony w naszej szkole Dzień Kobiet. Aby
umilić to święto wszystkim paniom i dziewczynom, grupa chłopców z gimnazjum pod okiem
przewodniczącej samorządu szkolnego p. Moniki Wrońskiej przygotowała kabaretowy
program artystyczny.

Wystąpił także chór dziewcząt i chłopców przygotowany przez p. Marzenę Kunicką.

Samolotem do Wrocławia
We wtorek 15 marca klasa IV SP pod opieką p. Justyny Szadkowskiej, p. Sylwestra
Kapuścińskiego i p. Elżbiety Żochowskiej – organizatorki całego zamieszania wyleciała
o 910 z lotniska w Modlinie na jednodniową wycieczkę do Wrocławia.

Dzień, tu na dole, był od rana bardzo pochmurny…

…ale nad chmurami przywitało wszystkich piękne słońce!

Po godzinnym locie grupa wylądowała na lotnisku we Wrocławiu…

…i udała się w drogę do największego w Polsce ZOO.

W ramach zwiedzania wycieczkowicze odwiedzili na początek wspaniałe Afrykanarium,

…a później przywitali się z pozostałymi zwierzętami już na wybiegach na wolnym powietrzu.

Po obejrzeniu większości atrakcji w ZOO grupa udała się w drogę powrotną i już ok.
1700 wylądowała w Modlinie.

Wszyscy wrócili zadowoleni, po tej pierwszej w historii naszej szkoły wycieczki
„samolotowej”. Swoimi wrażeniami podzielili się ze stęsknionymi rodzicami odczekującymi
na swoje pociechy w Lisewie.

☺

Zdrowo jeść!
W dniach 11 i 18 marca 2016 w naszej szkole odbyło się spotkanie z dietetykiem
z Naturehouse. Pani Aleksandra Januszewska mówiła uczniom jak ważną rolę dla
funkcjonowania organizmu odgrywa racjonalne żywienie i odpowiednia ilość płynów.
Zaprezentowała piramidę zdrowego żywienia i podpowiedziała co jeść aby się dobrze uczyć.
Spotkanie z dietetykiem miało na celu podniesienie świadomości młodych ludzi związanej
z najczęściej popełnianymi błędami żywieniowymi. Było ono zorganizowane przez p. Monikę
Wrońską w ramach obchodzonego w szkole „tygodnia zdrowia”.

Konkurs Palma wielkanocna
W niedzielę 20 marca w kościele parafialnym w Radzyminie odbył się konkurs na
najładniejszą palmę wielkanocną. W konkursie wzięło udział duże grono dzieci, między
innymi uczniowie z kl. V SP Lisewo: Julia Brzozowska i Mateusz Wielechowski. Palma w ich
wykonaniu zajęła III miejsce w kat. pracy zbiorowej SP w powiecie. Gratulacje!!

Wiosna 2016
Pierwszy dzień wiosny – 21 marca, w Zespole Szkół w Lisewie upłynął pod znakiem
wystawiania przez poszczególne klasy inscenizacji związanych z profilaktyką. Wszystkie
działania dzieci i młodzieży były związane z projektem edukacyjno – profilaktycznym „Nałogi
nie – nauka tak” realizowanym w tym roku szkolnym w naszej placówce.
kl. I SP „Jeżeli nie komputer, to …”
kl. II SP
„Uzależnienie od komputera i gier komputerowych”
kl. III „Jeden dzień bez telefonu, czy to

możliwe?”
kl. IV
„Dopalaczom mówimy stop - wybieramy zdrowie”

kl. V „Sztuka wyboru”
kl. VI SP „Dziękuje nie biorę”
kl. I Gim.
„Dopalacz to też narkotyk”
kl. II Gim
„Odwaga ratuje życie – potrafię powiedzieć NIE!”

kl. III Gim.
„Dopalacze kradną życie”

Tydzień zdrowia
Zdrowie to nie tylko brak choroby. To pełen dobrostan fizyczny, psychiczny
i społeczny. Przekonali się o tym uczniowie naszej szkoły, którzy przez kilka dni obchodzili
Tydzień Promocji Zdrowia, który odbył się w szkole od 4 do 8 kwietnia 2016r.
W ramach tygodnia uczniowie przeprowadzili szereg działań uświadamiających nie
tylko koleżanki, kolegów i nauczycieli, ale również rodziców o potrzebie zmian nawyków
żywieniowych i potrzebie aktywności fizycznej.
Tygodniowi towarzyszyły rozmaite hasła przewodnie oraz obowiązywały różne kolory
(każdego dnia inne). Zgodnie z symboliką - zależnie od hasła przypisanego do dnia - uczniowie
spożywali owoce, produkty mleczne, kanapki ze zdrowymi składnikami oraz różnego rodzaju
sałatki przygotowane przez gimnazjalistów pod opieką nauczycieli.
dzień zielony
dzień biały
Dzień pomarańczowy
Dzień żółty
Oprócz zdrowych posiłków uczniowie aktywnie spędzali czas ze skakankami, piłkami, hulahop oraz urządzali zabawy na świeżym powietrzu.

Oprócz wspólnie przygotowywanych posiłków i zajęć sportowych uczestnicy Tygodnia
Promocji Zdrowia musieli przygotować prezentację, plakat oraz odpowiedzieć na pytania
dotyczące zdrowia i sportu.
Uczniowie codziennie wspólnie pracowali, co posłużyło integracji szkolnej i dobrej zabawie.

W piątek, 8 kwietnia, podsumowano tydzień oraz wręczono pamiątkowe dyplomy.
Klasa (III SP), która uzbierała największą liczbę punktów, w nagrodę obejrzy film w płońskim
kinie. Podsumowanie uświetnił występ o zdrowym stylu życia w wykonaniu chóru szkolnego
pod opieką Marzeny Kunickiej. Inicjatorkami akcji były panie: Monika Wrońska-Nowicka
i Dorota Dołęgowska

Przegląd piosenki dziecięcej i młodzieżowej w Raciążu
W poniedziałek, 4 kwietnia w Raciążu zorganizowany został przez Miejskie Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji I Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Piosenka jest dobra
na wszystko”. Odbył się on ze specjalnym udziałem wokalisty, pianisty, aranżera Roberta
Osama, który zasiadł w jury.

Obok niego zaś występy uczestników oceniali również: przedstawicielka urzędu miejskiego
w Raciążu Renata Kujawa i tenor Kryspin Dawidko.
Przegląd cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Obejmował uczestników aż w pięciu
kategoriach wiekowych. Na raciąskiej scenie zaprezentowało się 59 solistów i 10 zespołów.
Zainteresowanie to wykroczyło poza Raciąż, a nawet poza powiat płoński.
Naszą szkołę reprezentowało 10 uczestniczek, przygotowanych przez p. Marzenę
Kunicką.

Wyróżnienie zdobyły 2 duety: Alicja Antoniak, Katarzyna Więckowska z kl. III gimnazjum

oraz Laura Żmijewska i Maja Kornatowska z kl. I SP.

Językowe łamańce
Bardzo ciekawe były zmagania uczniów, którzy zdecydowali się na udział
w Powiatowym Konkursie Recytatorskim zorganizowanym przez płońską Bibliotekę
Pedagogiczną w czwartek, 21 kwietnia. Wyjątkowo trudny był bowiem temat tego konkursu „Językowy tor przeszkód”.
Niełatwe zadanie postawił organizator przed uczniami klas IV - VI SP z terenu naszego
powiatu. „Chrząszcz drżący w gąszczu”, „Dziaberliada”, „Żwawy Grzegorz”, „Straszydło” czy
„W Trzcielu nad rzeczką” - to tytuły wierszy wybranych przez uczestników.
Zaprezentowane przez 33 młodych recytatorów, aż z 17 szkół podstawowych z terenu
powiatu, utwory to faktycznie słowne tory przeszkód. Dlatego każdemu z osobna uczestnikowi
należą się duże brawa już za to, że zdecydował się na zmierzenie się z tematem konkursu.

Naszą szkołę reprezentowały 2 uczestniczki: Dagmara Drapała z kl. V i Justyna Zakrzewska
z kl. VI. Dziewczynki wyłonione zostały we wcześniejszych eliminacjach szkolnych.
Opiekunem dziewczynek była p. Elżbieta Żochowska.

Decyzją jurorów Dagmara Drapała zajęła II miejsce. Gratulacje!

W trosce o ziemię
W piątek, 22 kwietnia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Ziemi, a do tych
obchodów włączyła się również nasza szkoła.
Atrakcją dla uczniów była akademia przygotowana przez uczniów klasy I gimnazjum
pod okiem p. Moniki Wrońskiej – Nowickiej.

W ekologicznym święcie Ziemi uczniowie postawili na ochronę czystości powietrza, którym
wszyscy oddychamy. W trosce o środowisko uczniowie przygotowali tematyczną scenografię
do przedstawienia.

Oprawę muzyczną przygotował chór pod opieka p. Marzeny Kunickiej.

Czwartoklasiści świętują Rok Sienkiewicza!
Klasowe obchody trwały trzy dni. Rozpoczęły się 4.05.2016 szukaniem związków
pisarza z najbliższą okolicą. Dzieci zapoznawały się z Płońskim Szlakiem Sienkiewicza,
tworząc własne plakaty promujące tę atrakcję turystyczną.

Kolejnego dnia (5.05.2016) udały się na wycieczkę do jednego z miejsc szlakuMiejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku - gdzie odbyła się lekcja
biblioteczna na temat pisarza.

Trzeciego dnia uczniowie zorganizowali własną lekcję z Sienkiewiczem, podczas której
odbył się klasowy konkurs wiedzy o naszym nobliście. Nad obchodami czuwały
nauczycielki: A. Kosewska i E. Żochowska.

Finał konkursu "Bóg, Honor, Ojczyzna" 13.05.2016
Tegoroczny konkurs "Bóg, Honor, Ojczyzna" odbył się w 4 kategoriach: recytatorska,
literacka, plastyczna, pieśń patriotyczna. Wzięły w nim udział dzieci ze Szkół Podstawowych
i Gimnazjów z Powiatu płońskiego. Konkurs stał na wyjątkowo wysokim poziomie. Naszą
szkołę reprezentowały: Klaudia Kowalska kl. VI, Izabela Antoniak kl. II gim., Justyna
Zakrzewska kl. VI, Alicja Antoniak i Katarzyna Więckowska obie z kl. III gim. . Dziewczęta
startowały w 2 kategoriach: plastycznej i pieśni patriotycznej. Opiekowały się nimi p. Bożena
Kowalczyk (kat. plastyczna), i p. Marzena Kunicka (kat. pieśń patriotyczna).
Kategoria plastyczna, II m-ce – Klaudia Kowalska
Kategoria plastyczna, wyróżnienie - Izabela Antoniak
Kategoria Pieśń patriotyczna – zespoły,
II m-ce – Zespół wokalny w składzie: Justyna Zakrzewska, , Alicja Antoniak i Katarzyna
Więckowska.

WYCIECZKA NAD MORZE BAŁTYCKIE
14 V – 18 V 2016

Opiekunowie: Bożena Gizińska, Grzegorz Grąbczewski, Joanna Zielińska, Teresa Sokołowska

14.V.2016 Świnoujście
Spacer brzegiem morza w Świnoujściu
Przy falochronie z wiatrakiem…
15 V 2016 Zwiedzanie Berlina
Reichstag – gmach parlamentu Rzeszy

Brama Brandenburska
Muzeum Pergamonu
Wyspa Muzeów: Stare Muzeum

Pomnik ofiar holokaustu w Berlinie
16 V 2016 szkolenie wojskowe w Forcie Gerarda

Rejs statkiem do latarni morskiej

17 V 2016 - wędrówka przez Woliński Park Narodowy
Panorama z krainą 44 wysp
Wędrujemy… z przewodnikiem

W oddali bajeczne jezioro Turkusowe
Takie grzyby rosły…

Międzyzdroje
Aleją gwiazd idziemy…
18 V 2016 Szczecin
Wały Chrobrego
Zamek Książąt Pomorskich
Fontanna Orła Białego

Lisewo najlepiej trzyma formę
Już po raz dziesiąty płoński sanepid realizował ogólnopolski program „Trzymaj formę”,
ale po raz pierwszy włączył się w organizację konkursu na projekt pod tym samym hasłem.
Placówka do programu zaprosiła wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne z powiatu
płońskiego, ale do konkursu przystąpiło tylko siedem - z Koziebród, Gralewa, Chociszewa,
Goławina, Lisewa oraz płońskie Gimnazjum nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2.
43 uczniów pod opieką swoich szkolnych opiekunów musiało przygotować po jednym
projekcie promującym zasady aktywnego stylu życia, zbilansowanej diety oraz zachęcającym
do aktywnego spędzania czasu.

W czwartek, 19 maja, zwycięzcy konkursu na projekt edukacyjny „Trzymaj formę”
odebrali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
Jury po burzliwych naradach postanowiło pierwsze miejsce przyznać uczniom Zespołu Szkół
w Lisewie za projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
Krzysztof Bielski, dyrektor PPIS w Płońsku wręczył zwycięzcom nagrody oraz dyplomy
i złożył podziękowania opiekunom uczniów.

Parafiada 20.05.2016
To była już dwunasta odsłona Diecezjalnej Parafiady dzieci i młodzieży, organizowanej
w Płońsku przez Parafialny Klub Sportowy „Maksymilian”. Dwa dni z parafiadą (piątek,
sobota 20 - 21 maja) upłynęły jej uczestnikom pod znakiem artystycznej i sportowej zabawy.
To wydarzenie na stałe wpisało się w harmonogram płońskich imprez przeznaczonych jednak
dla dzieci i młodzieży z terenu całej płockiej diecezji. Młodzi zawodnicy licznie wzięli udział
w dwunastej edycji Diecezjalnej Parafiady, dzielnie stawiając czoła sportowym konkurencjom
i artystycznym wyzwaniom. W ramach parafiady bowiem odbyły się: turnieje piłki nożnej,
konkurs plastyczny, zawody w lekkoatletyce, siatkówka oraz konkurs piosenki religijnej. Tylko
w samych zawodach sportowych udział wzięło ponad 750 osób. Konkurencja była więc spora.
A zmagania uczestników w piątek, 20 maja rozpoczęto na miejski stadion, by tam rozpocząć
sportowe rozgrywki i muzyczne starcie w konkursie piosenki. Tam przedstawicieli Płocka,
Janowa, Dzierżenina, Dzierzążni, Siedlina, Lisewa i oczywiście Płońska przywitał główny
organizator przedsięwzięcia - proboszcz płońskiej parafii i założyciel Parafialnego Klubu
Sportowego „Maksymilian” ks. Zbigniew Sajewski.
NAJLEPSZE WYNIKI UCZNIÓW ZS LISEWO:

LEKKOATLETYKA - CHŁOPCY
100 m (r. 1996-1999): 1. Szymon Piotrowski (LO Płońsk); 2. Kamil Kuskowski (Janowo);
3. Krzysztof Kwiatkowski (G Lisewo).
100 m (r. 2000-2002): 1. Damian Figurski (G Lisewo); 2. Damian Żółtowski (G Dzierzążnia);
3. Stanisław Połosak (G 2 Płońsk).

PIŁKA NOŻNA – DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY
Rocznik 2003-2004: 1. SP 3 Płońsk; 2. SP Janowo; 3. SP Lisewo
Rocznik 2000-2002: 1. G 2 Płońsk; 2. G Dzierzążnia; 3. G Lisewo

Dzień matki i ojca
W środę 25.05.2016 do naszej szkoły - tradycyjnie jak co roku - przybyli rodzice na
uroczystość przygotowaną przez swoje pociechy.

Najpierw pod okiem wychowawczyń program artystyczny prezentowały dzieci
z przedszkola i zerówki, następnie wystąpiło nauczanie początkowe.

Było wiele uśmiechów i życzeń dla Mamuś i Tatusiów, a i łezka w oku też się zakręciła…

Dzień Dziecka 2016
W tym roku nasza szkoła nietypowo obchodziła Dzień Dziecka.
Dzieci i młodzież z poszczególnych etapów edukacyjnych spędzali swoje święto w odmienny
sposób:

Zerówki bawiły się na terenie szkoły w towarzystwie animatorów, …

…a wcześniej młodzi artyści prezentowali się w recytacji wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy.

Nauczanie początkowe wyjechało na wycieczkę do Płońska. Dzieci były w kinie na filmie
„Alicja po drugiej stronie lustra”, na lodach i pizzy oraz w Parku Jordanowskim
Klasy IV – VI zorganizowały sobie wycieczkę rowerową do Krępicy

… połączoną z dyskoteką,
…grillem

…oraz grami i zabawami na świeżym powietrzu.
Klasy gimnazjalne zorganizowały na Orliku turniej piłki nożnej…

…oraz grill.
Wszyscy, zarówno dzieci jak i dorośli, dobrze się bawili (co widać na fotkach)☺

O kleszczach w sanepidzie
Pięć szkół z powiatu płońskiego włączyło się w realizację wojewódzkiego konkursu
„Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”, organizowanego przez Powiatową Stację
Sanitarno - Epidemiologiczną w Płońsku i Nadleśnictwo Płońsk. Rozstrzygnięcie konkursu
odbyło się w poniedziałek, 13 czerwca, w płońskim PSSE.
Konkurs zorganizowany został już po raz piąty, a jego zamierzeniem było edukowanie
gimnazjalistów w kwestii profilaktyki chorób odkleszczowych oraz zmniejszenie liczby
zachorowań na choroby przenoszone przez kleszcze.
Na konkurs wpłynęło pięć prezentacji z gimnazjów - w Nacpolsku, gm. Naruszewo,
Czerwińska, Kroczewa, gm. Załuski, Lisewa, gm. Płońsk i Gimnazjum nr 2 w Płońsku. Jury,
postanowiło pierwsze miejsce przyznać Kamilowi Ziółkowi uczniowi III kl. naszego
gimnazjum .Wszyscy laureaci otrzymali nagrody, a opiekunowie podziękowania.

Wycieczka do Warszawy
W roku szkolnym 2015/16 w terminie od 1.09.2015 do 17.06.2016r. uczniowie
i nauczyciele Zespołu Szkół w Lisewie realizowali projekt profilaktyczno – wychowawczy „Nałogi – nie,
nauka - tak”. Celem projektu było: wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

i młodzieży, profilaktyka zachowań niepożądanych, kształtowanie pozytywnej
atmosfery w szkole, kształtowanie umiejętności współdziałania i integracja grup
klasowych. Ponadto poprawa frekwencji, wyników w nauce i zachowania wszystkich
uczniów

we

wszystkich

klasach,

zachęcanie

uczniów

do

systematycznego

uczęszczania na zajęcia lekcyjne oraz zachęcanie uczniów do systematycznej nauki.
Uczniowie mieli do zrealizowania zadania z trzech kategorii: frekwencja (A),
profilaktyka (B)i nauka (C). W kategorii A i C zwyciężyła klasa VI SP, a w kategorii B klasa
III Gimnazjum. Przyznano również nagrody indywidualne: za 100% frekwencję i świadectwo
„z czerwonym paskiem”.
W nagrodę zwycięskie klasy i uczniowie pojechali na wycieczkę do Warszawy dnia 20 czerwca
2016r.
Wycieczka rozpoczęła się zwiedzaniem pod okiem przewodnika przepięknych komnat Zamku
Królewskiego. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych faktów z historii Zamku, którego początki
sięgają XIV w. Przez lata Zamek był rezydencją królewską, miejscem obrad sejmu, centrum
administracyjnym i kulturalnym kraju. W czasie zaborów (XIX w.) znaczna część zbiorów ostatniego
króla znalazła się w Rosji. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości część dzieł sztuki powróciła
na dawne miejsce. We wrześniu 1944 r. Zamek został wysadzony przez wojska niemieckie. Władze
komunistyczne zwlekały z odbudową, decyzję podjęto dopiero w 1971 r. Fundusze na odbudowę do
1980 r. zawdzięczano wyłącznie ofiarności społecznej. W 1984 r. udostępniono zwiedzającym
zrekonstruowane wnętrza.
Po zwiedzaniu Zamku uczniowie udali się do na seanse filmowe do kina w ARKADII. Zostali
podzieleni na trzy grupy w zależności od preferowanych zainteresowań filmowych: horror, animacja
dla dzieci, film przygodowy. Potem z opiekunami obejrzeli wybrane filmy.

Wycieczka bardzo się uczniom podobała, wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń
wrócili bezpiecznie do domu.

Zakończenie roku szkolnego 2016/17
W końcu nadszedł ten upragniony przez wszystkich uczniów dzień: 24 czerwca
-zakończenie roku szkolnego.
Uroczystość zainaugurował Dyrektor szkoły p. Marek Mioduszewski w obecności gościa
p. Pawła Koperskiego – przedstawiciela Urzędu Gminy Płońsk - w swoim przemówieniu
życzył uczniom udanych wakacji, pełnych niezapomnianych przygód oraz wrażeń.
Pan Dyrektor wręczył uczniom dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe
zachowanie oraz za 100% frekwencję,
Uhonorował również rodziców listami gratulacyjnymi.
Pożegnaliśmy uczniów klasy III gimnazjum – wychowanków pani Anety Kosewskiej.
Młodzież przygotowała krótki program kabaretowy…
…i zatańczyła tradycyjnego poloneza

Świadectwo z „czerwonym paskiem”:

100% frekwencja:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mikołaj Szabrański – kl. III Gim.
Alicja Antoniak - kl. III Gim.
Joanna Wielechowska - kl. II Gim.
Błażej Żochowski - kl. I Gim.
Oliwia Drapała - kl. I Gim.
Zakrzewska Justyna - kl. VI SP
Kowalska Klaudia - kl. VI SP
Orzechowicz Martyna - kl. VI SP
Stawicka Karolina - kl. VI SP
Grzelak Marta - kl. VI SP
Gwiazdowska Weronika - kl. VI SP
Bieżuńska Kinga - kl. VI SP
Tobolska Maria - kl. VI SP
Mateusz Wielechowski - kl. V SP
Deniz Celik - kl. V SP
Dagmara Drapała - kl. V SP
Julia Brzozowska - kl. V SP

Jeznach Milena - II Gim.
Drapała Oliwia - I Gim
Wielechowski Mateusz - kl. V SP
Wojciechowski Jakub - kl. III SP
Makowska Wiktoria - kl. II SP
Borowski Filip - kl. I SP :
Krzemińska Wiktoria - kl. I SP

18.

Karolina Pikora - kl. IV SP

Tegoroczni absolwenci:
Kl. III gim.
1.
Antoniak Alicja
2.
Biernat Michał
3.
Chrząszczewski Patryk
4.
Figurski Damian
5.
Kędzierski Krzysztof
6.
Kowalczyk Aleksandra
7.
Kowalska Klaudia
8.
Kucharska Marta
9.
Kurnicka Karolina
10.
Kwiatkowski Krzysztof
11.
Lewandowski Adam
12.
Olszewski Bartłomiej
13.
Slupecki Maciej
14.
Szabrański Mikołaj
15.
Szkudniewski Hubert
16.
Więckowska Katarzyna
17.
Wiśniewski Patryk
18.
Zakrzewski Łukasz
19.
Ziółek Kamil

Kl. VI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Bieżunska Kinga
Burdecka Wiktoria
Chrząszczewski Bartosz
Cichocka Karolina
Cymmer Robert
Gmurczyk Karolina
Grzelak Marta
Gwiazdowska Weronika
Kamiński Dawid
Kowalska Klaudia
Kowalski Krystian
Lewandowska Dominika
Mrośkiewicz Natalia
Orzechowicz Martyna
Przybyszewski Michał
Stawicka Karolina
Śladowska Sylwia
Tobolska Maria
Więcław Karolina
Kinga Wydrzyńska
Zaciewska Marta
Zakrzewska Justyna

